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Ændringsforslag  5 

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Joe Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt 

Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

for PPE-, S&D-, ALDE-, Verts/ALE-, ECR- og GUE/NGL-Gruppen 

om gennemsigtighed i og status for ACTA-forhandlingerne 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

opfordrer Kommissionen til at fortsætte 

ACTA-forhandlingerne med henblik på at 

forbedre IPR-håndhævelsessystemets 

effektivitet i forbindelse med bekæmpelse 

af forfalskninger;  

opfordrer Kommissionen til at begrænse 

ACTA forhandlingerne til det eksisterende 

IPR-håndhævelsessystem til bekæmpelse 

af forfalskninger og til at afholde dem 

inden for en multilateral ramme såsom 

WIPO; opfordrer Kommissionen til ikke 

at deltage i handelsforhandlinger, der 

ikke er inklusive og multilaterale med 

passende inddragelse af vækstlande og 

udviklingslande i forhandlinger med 

væsentlige konsekvenser for deres 

udvikling; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Joe Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt 

Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

for PPE-, S&D-, ALDE-, Verts/ALE-, ECR- og GUE/NGL-Gruppen 

om gennemsigtighed i og status for ACTA-forhandlingerne 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 10 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

mener, at den foreslåede aftale for at være i 

overensstemmelse med grundlæggende 

rettigheder såsom ytringsfrihed og retten til 

privatlivets fred og samtidig sikre fuld 

respekt for nærhedsprincippet ikke bør 

gøre det muligt at indføre den såkaldte 

"three strikes"-procedure, hvilket er i 

fuldstændig overensstemmelse med 

Parlamentets beslutning om artikel 1, nr. 1, 

litra b), i direktiv 2009/140/EF 

(ændringsretsakt) om indsættelse af et nyt 

stk. 3a i artikel 1 i Direktiv 2002/21/EF 

vedrørende "three strike"-politikken; 

mener, at den foreslåede aftale for at være i 

overensstemmelse med grundlæggende 

rettigheder såsom ytringsfrihed og retten til 

privatlivets fred og samtidig sikre fuld 

respekt for nærhedsprincippet ikke bør 

gøre det muligt at indføre den såkaldte 

"three strikes"-procedure, hvilket er i 

fuldstændig overensstemmelse med 

Parlamentets beslutning om artikel 1, nr. 1, 

litra b), i direktiv 2009/140/EF 

(ændringsretsakt) om indsættelse af et nyt 

stk. 3a i artikel 1 i Direktiv 2002/21/EF 

vedrørende "three strike"-politikken; 

mener, at enhver aftale bør omfatte en 

bestemmelse om, at lukning af en 

privatpersons internetadgang kræver 

forudgående domstolsbehandling; 

Or. en 

 

 

 


